Regulamin świetlicy
I.

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej umożliwiającej
wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniom oraz
stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i pomocy w nauce.
Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.
2. Zapewnienie uczniom warunków do odrabiania lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych
oraz wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
3. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów
4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej postawy
społeczno – moralnej
5. Upowszechnianie zasad kultury osobistej oraz kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania
posiłków.
6. Współdziałanie z Dyrekcją Gimnazjum i Liceum, nauczycielami i wychowawcami.
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Ze świetlicy korzystają wszyscy uczniowie klas I - III gimnazjum, oraz Liceum, którzy ze
względu na dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.
2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez Dyrektora
Gimnazjum i Liceum z powodu nieobecności nauczyciela.
3. Świetlica czynna jest od godziny 7.30 do 15.15 od poniedziałku do piątku
4. Świetlica Gimnazjum i Liceum dysponuje jedną salą, która służy do prowadzenia zajęć
opiekuńczo-wychowawczych. W miarę możliwości świetlica korzysta z sali rehabilitacyjnej.
5. O wszystkich problemach zaistniałych podczas zajęć świetlicy szkolnej lub powtarzających się
nieobecnościach uczniów, wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić
wychowawców klas, pedagoga oraz Dyrektora Gimnazjum.
III. WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Przed i po lekcjach na świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie dojeżdżający lub uczniowie
oczekujący na lekcje za zgodą i wiedzą wychowawcy świetlicy.
2. Z zajęć w świetlicy mogą być zwolnieni tylko ci uczniowie, którzy posiadają oświadczenia
podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów o samodzielnym przyjeździe i powrocie do
domu. W wyjątkowych sytuacjach nieobecność na świetlicy usprawiedliwia się pisemnie od rodzica
i za wiedzą wychowawcy klasy.
3. Uczniom nie wolno przebywać na świetlicy bez zgody nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.
4. Każdego ucznia podczas pobytu w świetlicy obowiązują przepisy regulaminu porządkowego
szkoły.

5. Obecność na zajęciach w świetlicy jest sprawdzana jak na każdej lekcji. Frekwencja jest
odnotowywana w dziennikach zajęć świetlicowych w Gimnazjum. Nieobecność na zajęciach w
świetlicy ma wpływ na ocenę z zachowania ucznia na semestr i koniec roku.
6. Samowolne opuszczenie świetlicy traktowane będzie jak ucieczka z zajęć.
8. Zachowanie na świetlicy ma wpływ na ocenę zachowanie ucznia w I semestrze i na koniec roku.
9. Uczniowie korzystający ze świetlicy maja obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez
wychowawcę świetlicy.
10. Po każdych zajęciach uczniów obowiązuje pozostawienie po sobie ładu i porządku.
11. Za uszkodzenie sprzętu i wyposażenia świetlicy konsekwencje ponosi uczeń.
12. Za zniszczenia dokonane przez ucznia w pomieszczeniu świetlicy szkolnej odpowiadają jego
rodzice lub opiekunowie prawni, którzy będę obciążeni kosztami naprawy zniszczonego sprzętu
szkolnego .
13. Po lekcjach uczeń oczekujący na odwóz autobusem szkolnym do domu w pierwszej kolejności
ma obowiązek przebywania na ustalonych dla niego w danym dniu zajęciach dodatkowych ( koła
zainteresowań, zajęcia wyr. wiedzę, itp.). Jeżeli nie uczęszcza na tego typu zajęcia ma obowiązek
przebywania w świetlicy Gimnazjum.
IV NAGRODY I KARY WOBEC WYCHOWANKÓW:
1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy i/lub wychowawcę klasy.
2. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy i/lub wychowawcę klasy.
3. Niepożądane zachowania będą karane obniżeniem oceny z zachowania.
4. Poinformowanie rodziców lub opiekunów prawnych o nagannym zachowaniu uczniów.
5.Osoby wykazujące się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy będą nagradzane wyższą
oceną z zachowania.
V ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
1. W celu usprawnienia wydawania posiłków i ograniczenia ilości spóźnień na lekcje, obiady dla
młodzieży z gimnazjum i Liceum wydawane są na długiej przerwie o godzinie 12.15-12.30. W
sytuacjach wyjątkowych ( za zgodą nauczyciela dyżurującego na stołówce) dopuszcza się
korzystanie ze stołówki na krótkiej przerwie o godzinie 13.15-13.20.
2. W czasie wydawania obiadów na stołówce w czasie stania w kolejce obowiązuje odpowiednie
zachowanie.
3. Podczas wydawania i spożywania posiłków obowiązuje zasada „ 1 obiad – 1 uczeń”
4. W czasie spożywania posiłków obowiązują ogólnie przyjęte normy savoir-vivre i dobrego
zachowania.

